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a.349.2017 Składu Ozekającego Regionalnej
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UCHWAŁA Nr Wa.349.2017
Składu Ozekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w warszawie
z dnia 21 listopada 2017 roku
w sprawie: wydania opinii o paedłożonym, w formie dokumentu elektronicznego, przez Prezydenta
Miasta Pruszkowa projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
201 8-2033.

Na podstawie ań, 13 pkt 12, ań. '19 ust. 2

i

ań. 20 ustavuy

z dnia

7 pażdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U, z2016 r., poz.561) oraz ań. 230 ust" 2
pkt 1 i ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz,U, z2017
r., poz. 2077) - Skład Ozekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie:

Pzewodnicząca:
Gzłonkowle:

-

Agata Pączkowska

- Lucyna Kusińska
- Bozena Zych

uchwala, co następuje:

§1
Wydaje się pozytywną opinię o pzedłozonym, w formie dokumentu elektronicznego, pżez
Prezydenta Miasta Pruszkowa projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Pruszkowa na lata 2018-2033.

§2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu pzez Miasto Pruszkow
w trybie określonym w-art,246 ust, 2 w związku z ań,.230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

§3
Od niniejszej uchwały słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia,

uzasadnienie
Pzedłozony w dniu 15 listopada 2017 roku Regionalnej lzbie Obrachunkowej w Warczawie pzez
Prezydenta Miasta Pruszkowa prqekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
w formie dokumentu elektronicznego, spełnia wymogi konstrukcyjne określone w ań. 226-229
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u,f.p.), w tym zakresie upowaznień
sformułowanych na podstawie art,228 w/w ustawy,

Okres spoządzenia WPF uwzględnia dyspozycje art.227 u.f.p., gdyz obejmuje okres, na
ktory zaciąnięto lub planuje się zaciągnąó zobowiązania określonew załączniku Nr 1.
Występuje wymagana art. 229 u.f,p. korelacja wańości wykazanych w projekcie WPF
ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, w tym w zakresie wyniku budzetu
izwiązanych z nim kwot paychodow i rozchodów oraz długu jednostki,
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Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną biezącą a majątkową budzetu. l tak,
zgodnie zart,242 u,f.p. wydatki biezące nie pzewyzszająplanowanych dochodow biezących.

dokonaną analizę i dane, ktorymi dysponuje Regionalna lzba Obrachunkowa
w Warszawie, Skład Ozekający stwierdza, że nie zachodząpzesłanki do podwazenia realności
kwot payjętych po stronie dochodowej.

W oparciu o

Z pĄektu prognozy WPF wynika, ze spełnione zostały wymogi wynikające z ań,243 u,t,p.
co oznacza, że planowane obciązenie budzetu spłatami zobowiązań w latach 2018-2033 ksztaftuje
się ponizej maksymalnego dopuszczalnego wskażnika wynikającego cytowanego vlyżej
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art.243

u,f ,p,

Mając na uwadze powyzsze Skład Ozekający Regionalnej lzby
w Warszawie postanowił, jak w sentencji uchwały.
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